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DENGAN POLA ASUH PERMISIF DI KELAS X SMK NEGERI 1 KOTA 

GORONTALO. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing 1 Dra. Hj. Maryam Rahim, 

M.Pd, dan Pembimbing II Dra. Hj. Mardia Bin Smith, S.Pd, M.Si. 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah siswa yang tidak disiplin diri karena 

adanya pola asuh yang kurang baik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah ”apakah terdapat hubungan antara disiplin diri siwa dengan pola asuh permisif 

di kelas X SMK Negeri 1 Kota Gorontalo ?”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara disiplin diri siswa dengan pola asuh permisif di kelas X 

SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. 

Penelitian ini menggunakan metode korelasional dan dilaksanakan di SMK Negeri 1 

Kota Gorontalo, penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel Y ( Disiplin Diri 

Siswa) dan variabel X  ( Pola Asuh Permisif). Anggota populasi dalam penelitian ini 

yaitu seluruh siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Gorontalo yang berjumlah 642 

dengan anggota sampel yang ditetapkan yakni berjumlah 96 siswa. Teknik  

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan analisis 

yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan rumus 

Product Moment. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi dengan 

korelasi. 

Berdasarkan hasil analisis statistik korelasional diperoleh nilai rxy = 0,67 dan nilai r2 

= 0,4489 atau 45%. Ini berari bahwa disiplin diri siswa dipengaruhi oleh pola asuh 

permisif sebesar 45% sedangkan 55% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti 

dalam penelitian ini. Dan hasil Uji t harga thitung = 13,15 selanjutnya dibandingkan 

dengan harga ttabel untuk taraf 5% uji dua pihak dan dk=n-2= 96-2=94, maka 

diperoleh ttabel = 1,98. Ternyata harga thitung > harga ttabel atau harga t hitung berada di 

luar daerah penerimaan Ho. Sehingga berarti bahwa Ho ditolak dan menerima H1. 

Dengan demikian terdapat hubungan antara disiplin diri siswa dengan pola asuh 

permisif. 
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